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Kommunstyrelsen

Inledning
Trygghetsrådet i Värmdö kommun är ett strategiskt arbetande organ inrättat av
kommunstyrelsen. Syftet med rådet är att vara en plats för strategisk samverkan med andra
myndigheter, idéburna organisationer och företag som vill delta i förebyggande arbete kring
brott samt alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) och andra trygghetsskapande
åtgärder. Arbetsordningen för rådet fastställs av kommunfullmäktige.
Uppgifter
1 § Rådet ska
-

sprida kunskap och nya idéer om hur det trygghetsskapande arbetet kan bedrivas.
kommunicera kring trygghet och trygghetsskapande insatser.
säkra ett kontinuerligt strategiskt samarbete mellan kommunens kontor, polis samt
nyckelaktörer för det trygghetsskapande arbetet i kommunen.
tidigt fånga upp nya trender och samla in aktuella data om brotts- och ANDTanvändningens utveckling.
ansvara för det strategiska arbetet mot våldsbejakande extremism utifrån den av
kommunstyrelsen beslutade handlingsplanen för området.
peka ut prioriterade områden för det trygghetsskapande arbetet.
bidra till att skapa förutsättning för, initiera, samordna och uppmuntra
trygghetsskapande insatser och initiativ.
årligen anordna medborgardialoger inom ansvarsområdet.
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Styrning
2 § Rådet ska i samband med halvårsbokslut och bokslut redogöra för det lokala
trygghetsskapande arbetet. Motsvarande redogörelse och information ges till
kommunstyrelsens arbetsutskott efter varje möte som rådet genomfört.
3 § Värmdö kommuns verksamhet i Trygghetsrådet utgår från den överenskommelse som
kommundirektören gör med polisen och brandförsvaret.
Sammansättning
4 § Trygghetsrådet är ett strategiskt arbetande råd och kommundirektören är rådets
ordförande. Övriga kommunala representanter i rådet utses av kommundirektören.
5 § Kommundirektören beslutar vilka övriga myndigheter och nyckelorganisationer som bör
vara medlemmar i rådet. En överenskommelse kring roller och åtaganden i rådet tecknas
mellan kommunen och rådets övriga medlemmar.
Arbetsformer
6 § Rådet sammanträder fyra gånger per år på dag och tid som rådet bestämmer. Ordföranden
kan besluta att sammankalla extra sammanträden.
7 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt om det är tillämpbart
uppgift om de frågor som ska behandlas.
8 § Rådet kan bjuda in sakkunniga, tjänstemän, föreläsare eller andra gäster till sina möten.
Ordföranden beslutar vilka utöver rådets ledamöter som har rätt att närvara vid rådets
sammanträden.
9 § Rådet tillsätter utifrån behov operativa arbetsgrupper som träffas regelbundet för att arbeta
med kartläggningar, aktuella problembilder och trygghetsskapande insatser. Tillsatta
arbetsgrupper ska löpande återrapportera sitt arbete till rådet.
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